
Pravidla pro prezentace RP INF3 Ing. Pavlína Štréglová, HK 2019 

Pravidla pro tvorbu prezentace ro čníkových prací 

Struktura RP 
1. Úvodní snímek – Název RP + vaše jméno a příjmení, třída. 

2. Anotace RP – V bodech vyjádřeny cíle a výsledky RP (odrážky). 

3. Osnova RP – Názvy hlavních kapitol (bez úvodu, závěru, použité literatury) (číslování). 

4. Vlastní prezentace vybrané části RP. 

5. Zdroje – Pokud použijte něco, čehož zdroj nebude citován v textu RP. 

Př. 1 Na snímku 5 a 6 budu mít obrázky, které jsem nepoužila v RP. Na snímku Zdroje bude: 

- Snímek 5 – www.sosvet.cz/obrazek.jpg 

- Snímek 6 – www.sosvet.cz/obrazek2.png 

Př. 2 Na snímku 5 budu mít 2 obrázky, které jsem nepoužila v RP, a na snímku 6 jeden. Na snímku 

Zdroje bude: 

- Snímek 5 

o www.sosvet.cz/obrázek.jpg 

o www.sosvet.cz/obrazek2.png 

- Snímek 6 – www.sosvet.cz/obrazek3.xcf 

6. Závěrečný snímek - Děkuji za pozornost, otázky,… 

Časová náro čnost - obsah 
Prezentace bude tvořena tak, abyste se se svým povídáním vešli do 10 minut. Při prezentaci RP na 

konci roku budete mít 10 minut čistého času na prezentaci + otázky. 

Vaše RP má cca 20 stránek. Je tedy naprosto nemožné, abyste ji v 10 minutách stihli odprezentovat. 

Obsahem prezentace proto bude vybraná kapitola či zajímavosti, které jste v rámci RP zjistili. Cílem 

prezentace RP je zaujmout posluchače a navnadit je natolik, aby si po vašem představení chtěli RP 

přečíst celou ☺. Prezentujte proto „THE BEST OF“ Vaší RP! 

Formální (technické) náležitosti 
Formální a technické nároky na Vaši prezentaci jsou totožné s požadavky, které jsem vyžadovala při 

prezentacích v hodině INF.  Prezentace tedy bude: 

o Obsahovat texty uspořádané do odrážek a pododrážek - žádné věty!  

o Obsahovat tematicky účelné obrázky pro podpoření porozumění publika.  

o Uvážlivě oanimována - použijete vlastní animace obsahu snímků.  

o Zformátována motivem, šablonou návrhu či formátem pozadí.  

o Dodržovat veškerá pravidla týkající se velikosti a fontu písem + barev. 

� Bezpatkové písmo, nadpisy cca 40 bodů, text cca 30 bodů. 

� Maximálně 10 řádků textu na snímku. 

� Nadpisy (i když se budou opakovat) budou na každém snímku. 

� … 
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Termín odevzdání 
Prezentace mi pošlete na email pavlina.streglova@sosvet.cz  do konce jarních prázdnin, tj. do 

3. března 2019 23:59. 

Prezentaci uznám za odevzdanou, pokud bude splňovat všechny mé požadavky. Emailem proto 

obdržíte buď seznam nedostatků, nebo zprávu o tom, že máte prezentaci RP považovat za úspěšně 

odevzdanou. Nedostatky je třeba kompletně odstranit nejdéle do 1. 4. 2019! 

Úspěšně odevzdaná prezentace je podmínkou pro závěrečnou klasifikaci z INF. První získanou verzi 

prezentace si navíc oznámkuji. Získání známky však neznamená uznání prezentace za úspěšně 

odevzdanou. Navíc, neodevzdáte-li prezentaci v termínu, automaticky snižuji známku o 1 stupeň. 

Případné další otázky vyřešíme osobně. 

 


